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Udvalgt UDDRAG af  
”Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering”: 
 
 
9 Specialestrukturen 
 
Speciallægekommissionen anbefalede en specialestruktur i Danmark bestående af relativt få 
brede specialer suppleret med fagområder, hvortil der er adgang fra flere specialer. 
Specialerne, men ikke fagområderne godkendes og autoriseres af de centrale 
sundhedsmyndigheder. Der skulle, ifølge speciallægekommissionen, fremadrettet principielt 
kun være ét kompetenceniveau, en speciallægeanerkendelse, der kvalificerede til 
fastansættelse i sundhedsvæsenet. 
 
I det følgende beskrives den nuværende specialestruktur med nuværende specialer og 
fagområder i relation til den lægelige videreuddannelse. I rapporten er ikke medtaget en 
evaluering af specialestrukturen, da dette ikke har ligget i kommissoriet for arbejdsgruppen og 
ville kræve en bredere analyse af udviklingstendenser, nyere organisationsformer mv. i 
sundhedsvæsenet 
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9.1 Specialer 
 
9.1.1 Kriterier for oprettelsen af specialer 
Speciallægekommissionen vurderede, at der ikke fandtes nogen entydig definition af et 
lægeligt speciale, men at sammenhængen mellem et speciale og specialets formelle 
uddannelseskrav var så udtalt, at et speciale i praksis bedst beskrives som et 
lægevidenskabeligt område med specifikke uddannelsesregler. 
 
Kommissionen fandt ligeledes, at det fortsat ikke var muligt at foretage en entydig 
beskrivelse af de kriterier, der skulle være opfyldt for, at et lægefagligt område skulle 
anerkendes som et speciale. Kommissionen opstillede i stedet en række kriterier, som bør 
indgå i overvejelserne vedrørende anerkendelse af specialer. 
 
Speciallægekommissionen anbefalede, at følgende kriterier inddrages: 
 

• Det lægevidenskabelige områdes størrelse og omfang: 
o Patientunderlag (helst stort) 
o Antal driftsenheder (repræsentation i alle tre videreuddannelsesregioner) 
o Speciallægeantal (tilstrækkeligt til at sikre udvikling og uddannelse) 

 
• Det lægevidenskabelige områdes specificitet: 

o Få berøringsflader med andre specialer vedr. funktion og uddannelse 
o Selvstændig forskningstradition 

 
• Specialestrukturen i sammenlignelige lande: 

o I hvor mange EU- og EØS-lande specialet er anerkendt 
 
Status og perspektivering: Kriterierne, der blev opstillet af speciallægekommissionen 
findes fortsat relevante som grundlag i behandlingen af hvilke områder, der skal anerkendes 
som specialer. Dertil kommer øget hensyntagen til internationale forhold. Det lægelige 
arbejdsmarked er reguleret af ”Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse 
personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet” samt EU direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som er med til at sikre fri 
bevægelighed af den lægelige arbejdskraft i EU og Norden.  
 
 
Tabel 8. Specialer indmeldt til EU direktivet og specialer i Danmark 
 
Med fed er markeret de specialer der ikke findes i DK. 
 
 
Specialenavn   
 

 
Antal lande m. specialet  
indmeldt til EU-direktiv 
 

Almen praksis    27 
Anæstesiologi 27 
Arbejdsmedicin    26 
Blodtypeserologi 4 
Børne- og ungdomspsykiatri 22 
Børnekirurgi  23 
Dermatologi  3 
Dermato-venerologi  25 
Diagnostisk radiologi  27 
Fysiurgi eller rehabilitering  23 
Gynækologi og obstetrik 27 
Intern medicin  26 
Medicinsk endokrinologi 23 
Medicinsk gastroenterologi 26 



Geriatri  18 
Hæmatologi  22 
Infektionsmedicin 20 
Kardiologi 25 
Medicinske lungesygdomme  27 
Nefrologi  24 
Reumatologi  26 
Karkirurgi  22 
*Katastrofemedicin/emergency medicine/akut 9 
Kirurgi  27 
Kirurgisk gastroenterologi 11 
Klinisk biokemi  16 
Klinisk biologi  15 
Klinisk farmakologi  16 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 23 
Medicinsk genetik 22 
Klinisk immunologi 15 
Klinisk mikrobiologi 21 
Klinisk neurofysiologi 7 
Onkologi  27 
Kæbe ansigts kirurgi  14 
Medicinsk allergologi 16 
Neurokirurgi 27 
Neurologi 27 
Neuropsykiatri 10 
Oftalmologi 27 
Ortopædisk kirurgi 27 
Oto-rhino-laryngologi 27 
Patologisk anatomi og cytologi 27 
Plastikkirurgi 27 
Psykiatri 27 
Pædiatri 27 
Retsmedicin 19 
Samfundsmedicin 23 
Stomatologi 5 
Tand-, mund- og kæbeansigtskirurgi 9 
Thoraxkirurgi 26 
Tropemedicin 8 
Urologi 27 
Venerologi 3 
 
* Se senere. 
 
Perspektivering. De nuværende specialer lever stadig op til de kriterier 
speciallægekommissionen fastlagde, og der er god overensstemmelse mellem eksisterende 
specialer i Danmark, EU og Norden. Nogle specialer er små, men har til gengæld en klar 
specificitet. Det gælder således retsmedicin, klinisk genetik, klinisk farmakologi og klinisk 
immunologi, hvoraf retsmedicin ikke er optaget i EU-direktivet. 
Flere af de små specialer har haft rekrutteringsproblemer – og i specialet klinisk farmakologi 
har det endvidere været vanskeligt for de nyuddannede speciallæger at opnå slutstillinger – til 
trods for øget fokus på rationel farmakoterapi. Det er vigtigt fremover løbende at følge 
specialernes udvikling og med en vis regelmæssighed revurdere behovet for specialet. 
 
 
9.1.3 Ønsker om nye specialer 
Speciallægekommissionen skrev, at den hastigt forløbende sundhedsfaglige udvikling betinger 
en stadig opmærksomhed på behovet for justeringer af og ændringer i specialestrukturen. 



Status. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkender på baggrund af indstilling 
fra det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse oprettelse og nedlæggelse 
af specialer (BEK nr. 1707 af 20/12/2006). 
Siden speciallægekommissionens betænkning udkom i 2000 er der fra tid til anden ytret 
ønsker om oprettelse af nye specialer. Det drejer sig om: akutmedicin, børnekirurgi, intensiv 
medicin, klinisk neurofysiologi, kolorektal kirurgi, medicinsk allergologi, palliativ medicin og 
retsmedicin. Alle på nær retsmedicin er i dag registreret som fagområder. Retsmedicin er 
blevet anerkendt som et nyt speciale primært grundet juridiske/retslige krav. Retsmedicin er 
ikke optaget som speciale i EU-direktiv 2005/36/EF og retsmedicin er dermed ikke omfattet af 
den gensidige anerkendelse. En del af de danske fagområder er registret som specialer af flere 
lande i EU-direktivet: akutmedicin (9 lande, se nedenfor), børnekirurgi (23 lande), 
klinisk neurofysiologi (7 lande), medicinsk allergologi (16 lande). 
 
I perioden lige inden arbejdsgruppens arbejde blev iværksat har Dansk Selskab for 
Akutmedicin fremsat et konkret ønske om, at akutmedicin oprettes som speciale og 
Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi har fremsendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsen 
om, at klinisk neurofysiologi bliver et selvstændigt speciale. Derfor beskrives disse to områder 
nærmere nedenfor – hvor forudsætningen er at foreslå løsninger på identificerede 
problemstillinger indenfor den givne specialestruktur. 
 
 
9.1.3.1 Akutmedicin 
Baggrund. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 har Regionerne 
iværksat en omfattende omorganisering af det akutte beredskab i Danmark. Det vil medføre, 
at hovedparten af de akutte patienter på hospitalerne fremover vil blive modtaget i en af 20 
fælles akutmodtagelser (FAM) på hovedfunktionsniveau eller i et af 4 højtspecialiserede 
traumecentre. Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at der på FAM´s matrikel 
hovedfunktionsniveau) er speciallæger til stede døgnet rundt indenfor specialerne intern 
medicin, kirurgi, ortopædisk kirurgi og anæstesiologi samt at de inden for diagnostisk radiologi 
som minimum skal have speciallæger i rådighedsvagt. Desuden skal der foreligge mulighed for 
rådgivning inden for klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi8. Herudover kan de fælles 
akutmodtagelser have andre supplerende specialer. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 
akutområdet bygger på de allerede eksisterende specialer, og forudsætter ikke et speciale i 
akutmedicin. 
 
Med etableringen af fælles akutmodtagelser, er der skabt opmærksomhed om fagområdet 
akutmedicin. LVS præsenterede i 2008 selskabets oplæg til en efteruddannelse i akutmedicin 
med det formål at styrke speciallægernes tværgående akutte kompetencer. LVS har siden 
revideret fagområdebeskrivelsen på baggrund af de hidtidige erfaringer. 
 
Målbeskrivelsen svarer til et 2 års uddannelsesprogram, og er tiltænkt speciallæger fra 
relevante specialer, og med funktion i FAM. En række speciallæger i Nord- og Midtjylland er i 
gang med efteruddannelse indenfor området og de første 22 blev færdiguddannet i efteråret 
2011. Der er i alle regioner iværksat efteruddannelsesinitiativer målrettet arbejdet i de fælles 
akutmodtagelser. 
 
Dansk Selskab for Akutmedicin ønsker, at der oprettes et speciale i akutmedicin. 
Det er selskabets opfattelse, at der vil være behov for speciallæger med brede akutte 
kompetencer i FAM, og at dette kan tilgodeses gennem oprettelse af et speciale på området. 
Speciallæger i akutmedicin skal ifølge selskabet være ”eksperter i modtagelse” og i stand til at 
varetage initial vurdering og behandling hos hovedparten af de akutte patienter. Såfremt 
større specialistkompetencer er påkrævet skal akutmedicineren tilkalde speciallæger fra de 
relevante specialer. Ifølge selskabet kan speciallægerne fra de øvrige specialer derved fortsat 
koncentrere sig om deres eget speciale. 
 
Vurdering. En vurdering af det hensigtsmæssige i at oprette akutmedicin som speciale 
på nuværende tidspunkt ud fra speciallægekommissionens anbefalede kriterier 
(se afsnit 9.1.1) er angivet i Tabel 9 



 
 
Perspektivering. Akutmedicin bør opretholdes som fagområde så fleksibiliteten fastholdes 
med mulighed for tilgang af læger fra flere specialer. Efteruddannelsen af speciallæger 
målrettet arbejdet i de fælles akutmodtagelser er et element, der bør indgå for at sikre en højt 
kvalificeret og målrettet speciallægebemanding til at varetage patientbehandling, uddannelse, 
faglig udvikling og forskning i tilknytning til de nye FAM og traumecentrene. 
 
Der pågår på nuværende tidspunkt på flere hospitaler i hele landet etablering af forskellige 
modeller af de fælles akutte modtagelser. Når der er opnået erfaringer med driften og den 
lægelige videreuddannelse i de nuværende og kommende nye afdelinger, vil det være muligt 
at vurdere, om der er behov for ændring af den nuværende specialestruktur. 
 
 
9.2 Fagområder 
Speciallægekommissionen anbefalede med den nye specialestruktur, at betegnelsen 
fagområde skulle anvendes om de grenspecialer, som ikke blev videreført som speciale, samt 
om de eksisterende og evt. kommende subspecialer, interesseområder og ekspertområder. Det 
blev ligeledes anbefalet, at fagområder ikke skal godkendes og autoriseres af de centrale 
sundhedsmyndigheder. 
 
Hensigten med opdelingen i fagområder og specialer var, at den faglige udvikling lettere 
tilgodeses ved fagområderne, der let kan dannes og visne bort når det var nødvendigt. 
Dermed kan fagområderne være med til at sikre en stor grad af fleksibilitet. 
 
Speciallægekommissionen beskrev et fagområde som karakteriseret ved: 

• at profilering indenfor et fagområde som hovedregel ikke er betinget af en 
speciallægeanerkendelse indenfor et bestemt speciale 

• lægevidenskabelige områder hvor læger fra flere specialer beskæftiger sig med samme 
sygdomme, metode til undersøgelse eller behandling af samme sygdomme 

• at læger med særlig interesse og kompetence arbejder indenfor et afgrænset område, 
som ikke er dækket af et godkendt speciale, eller udgør en mindre del heraf 

• at variere i størrelse og omfang 
• at de kan findes ved såvel funktionsbærende som ved højtspecialiserede afdelinger 
• at uddannelsen er mindre formaliseret end for specialer 
• at de ikke godkendes og anerkendes af de centrale sundhedsmyndigheder 
• at de kan være baseret på kompetence inden for såvel kliniske områder, som indenfor 

forskning, pædagogik, ledelse, administration mm. 



Status. Speciallægekommissionens anbefalinger vedrørende fagområder er implementeret. 
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse definerede et fagområde som følger: ”Et 
fagområde afgrænser et særligt interesse- og kompetenceområde, som enten ikke er dækket 
af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf. Fagområder kan ikke opnå eller 
tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne” 
 
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefalede på mødet den 17. april 2002 
Sundhedsstyrelsen at gøre fagområder, defineret som ovenfor, til en del af den daværende § 
14 vurdering snarere end en del af specialestrukturen. Det medførte, at særlige krav om 
kompetencer udover speciallægeanerkendelse skulle fremgå af stillingsopslag til 
overlægestillinger og at den faglige § 14 vurdering i disse tilfælde skulle suppleres med de 
videnskabelige selskabers eventuelle vejledende retningslinjer til uddannelse indenfor 
fagområder eller andre kompetencer. 
 
I 2007 udgik § 14 af lægeloven og den centrale § 14 vurdering blev nedlagt. Ansvaret for den 
faglige bedømmelse og ansættelse af overlæger ligger nu i regionerne. Kravene om beskrivelse 
af særlige fagområder i stillingsopslag/funktionsbeskrivelser og faglig bedømmelse af 
ansøgernes kompetencer indenfor disse områder er opretholdt i de regionale retningslinjer og 
indgår i Den Danske Kvalitetsmodel14 i standarden 1.4.2: Ansættelse af overlæger. 
 
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) offentliggør konkrete 
fagområdebeskrivelser inklusive målbeskrivelser fra de enkelte videnskabelige selskaber 
bl.a. for at imødekomme ovenstående forventninger om vejledende retningslinjer til 
uddannelse indenfor konkrete fagområder. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse15 
tilkendegav på rådsmøde den 3. juni 2009 fortsat opbakning til LVS’s offentliggørelse af 
fagområder. Det blev samtidig aftalt, at LVS holder Rådet opdateret om udviklingen inden for 
fagområderne. 
 
På LVS´ hjemmeside er der aktuelt offentliggjort 55 fagområder, indmeldt af 20 
lægevidenskabelige selskaber. Hovedparten af disse fagområder udgør et delområde af et 
enkelt speciale, mens et mindretal hver for sig relaterer sig til mere end et speciale f.eks. 
akutmedicin, allergologi og spiseforstyrrelser. 
 
Sundhedsstyrelsens nye specialeplan, der er udarbejdet i et tæt samarbejde med de 
videnskabelige selskaber og regionerne, har synliggjort et meget stort antal funktioner med 
karakter af fagområder, dels indenfor de enkelte specialer, men også på tværs af specialer. For 
at en afdeling kan varetage en konkret funktion stilles der i planen som udgangspunkt krav om 
at mindst 3 af afdelingens speciallæger er uddannet i at varetage funktionen. 
 
Lægers uddannelse i fagområder påbegyndes ofte på det basale niveau under 
speciallægeuddannelsen, men egentlig subspecialiseret uddannelse foregår efter 
speciallægeanerkendelsen. Denne efteruddannelse sker i dialog mellem speciallægen og 
dennes ledelse, hvor fagområdernes målbeskrivelser dels kan være input til og dels et 
supplement til regionale efteruddannelsestilbud for at sikre en individuel uddannelse baseret 
på den enkelte speciallæges kompetencer og sundhedsvæsnets behov. 
 
Perspektivering. De karakteristika som speciallægekommissionen opstillede for fagområder 
vurderes til fortsat at skulle være gældende. 
 
Der forventes en hurtig og dynamisk videreudvikling af eksisterende fagområder såvel som 
udvikling af en række nye fagområder indenfor og mellem specialer. 
 
Uddannelse i fagområder eller efteruddannelse i øvrigt skal ikke godkendes eller 
certificeres, da dette ikke harmonerer med ønsket om og behovet for stor fleksibilitet samt 
løbende tilpasning til sundhedsvæsnets behov. 
 
Det er hensigtsmæssigt, at LVS fortsat offentliggør fagområdebeskrivelser med blandt andet 
vurderinger af kompetencebehov og forslag til efteruddannelse på de forskellige områder. 



9.3 Funktion af den samlede specialestruktur 
Speciallægekommissionen havde følgende krav og forventninger til den nye specialestruktur 
(med kursiv er fremhævet de konkrete temaer som efterfølgende kommenteres 
i afsnittet om nuværende status): 

• at den er så fleksibel, at den fortløbende kan tilpasses såvel sundhedsvæsenets som 
den sundhedsfaglige udvikling 

• at den sikrer den bedst mulige betjening af såvel de funktionsbærende enheder som de 
højtspecialiserede enheder, herunder sikrer, at den understøtter samarbejde mellem 
primær- og sekundærsektoren samt gør det muligt at anlægge helhedsbetragtninger i 
patientforløbene 

• at den sikrer, at patienter altid kan blive undersøgt og behandlet af en velkvalificeret 
speciallæge inden for det pågældende sygdomsområde 

• at den fører til hensigtsmæssige rammer for arbejdstilrettelæggelsen på hospitalerne, 
for afdelingsstrukturen og for den funktionelle samordning og således ikke fører til en 
forøgelse af antallet af selvstændige driftsenheder eller gør det nødvendigt at etablere 
flere vagtberedskaber 

• at den tager hensyn til gældende EU-direktiver og nordiske konventioner om 
uddannelse og anerkendelse af speciallæger samt til advisory committee on medical 
training´s anbefalinger. 

 
Speciallægekommissionen skrev endvidere følgende om fordele og ulemper ved en 
specialisering: 
 
Fordelene ved at anerkende et lægevidenskabeligt område som et speciale er dels, at de 
dermed følgende krav om, at uddannelsen inden for området baseres på godkendte 
målbeskrivelser og ledsages af en konsekvenshavende evaluering af målopfyldelsen vil sikre, 
at speciallæger inden for området har den ønskede kvalitet, dels at den faglige udvikling inden 
for området herved i et vist omfang kan understøttes. 
 
Ulemperne ved en tiltagende specialisering er dels, at der herved vil opstå en reel risiko for at 
patienterne falder igennem dvs. modtages af en læge, der er så snævert uddannet, at 
vedkommende ikke er i stand til at sikre en relevant visitation, undersøgelse og behandling, 
dels at en struktur omfattende mange og relativ snævre specialer vil være mindre fleksibel end 
en struktur, der omfatter få og relative brede specialer. 
 
Speciallægekommissionen vurderede, at den struktur, der bedst kunne leve op til ovenstående 
krav, er en struktur med relativt få brede specialer samt fagområder, hvortil der er adgang fra 
flere specialer. 
 
Status. Den foreslåede specialestruktur med relativt få brede specialer samt fagområder er 
indført. Nedenfor gøres status over i hvilken grad strukturen har levet op til ovenstående krav 
(tekst i kursiv er citater fra ovenstående tekst fra speciallægekommissionen). 
 
”Fleksibilitet og fortløbende tilpasning til såvel sundhedsvæsenets og den sundhedsfaglige 
udvikling”. I de 11 år, der er forløbet siden speciallægekommissionens betænkning, er der sket 
store ændringer i sundhedsvæsenet og en betydelig sundhedsfaglig udvikling. 
Specialestrukturen har understøttet den sundhedsfaglige udvikling, og specialestrukturen 
fremstår derfor både robust og tilstrækkelig fleksibel. 
 
”Ikke forøgelse af selvstændige driftsenheder eller vagtberedskaber”. Den nye specialestruktur 
medførte en overgang i beskedent omfang oprettelse af nye driftsenheder i form af 
selvstændige afdelinger indenfor de nye specialer f.eks i urologi og karkirurgi. Mest 
dominerende har dog været nedlæggelse/fusioner af et stort antal hospitaler og afdelinger, så 
der i dag er færre, men til gengæld større driftsenheder. Den øgede specialisering både 
imellem og indenfor de enkelte specialer, de øgede muligheder for akutte liv- eller 
førlighedsreddende behandlinger og endelig forventninger/krav til ”samme kvalitet døgnet 
rundt” har øget antallet af vagtlag bemandet med speciallæger med specialiserede 



kompetencer. Denne udvikling i antal vagtlag modvirkes til en vis grad ved etablering af flere 
fælles vagter på tværs af flere afdelinger til betjening af fælles akutmodtagelser. 
 
”Betjening af såvel de funktionsbærende som de højtspecialiserede enheder”. Den nye 
specialestruktur, især indenfor det medicinske område, var en udfordring for små hospitaler og 
medvirkende til deres nedlæggelse eller omdannelse til specialhospitaler. Udtrykket 
”funktionsbærende enheder ” anvendes ikke længere, men specialestrukturen har vist sig 
velegnet til betjening af de hospitalstyper og - størrelser vi har i dag. Der er på de fleste 
hospitaler med hovedfunktion indenfor det medicinske område en stor bred medicinsk afdeling, 
der rummer hovedparten af eller alle de medicinske specialer, mens der på de store 
universitetshospitaler er separate afdelinger for hvert af specialerne, som dog ofte har tæt 
samarbejde omkring en fælles akutmodtagelse med fællesvagt. Især de små specialer er ikke 
repræsenteret som afdelinger på alle hospitaler. Hvis et speciale ikke er repræsenteret, 
betjenes hospitalet ofte via udefunktion fra afdelingerne på det nærmeste universitetshospital. 
 
”Samarbejde mellem primær- og sekundærsektoren, helhedsbetragtninger i patientforløbene, 
altid en velkvalificeret speciallæge inden for det pågældende sygdomsområde”. 
Det kan være vanskeligt for de praktiserende læger at vurdere hvortil den enkelte patient 
bedst henvises, særligt hos patienter med flere eller meget komplekse lidelser/tilstande. Disse 
patienter vil komme i kontakt med en lang række specialister, der hver for sig gør det godt, 
men uden indbyrdes koordinering af deres indsats. Med henblik på at sikre bedre 
sammenhæng mellem primærsektoren og hospitalerne er der etableret en række nye 
samarbejdsformer såsom fælles forløbsprogrammer (f.eks. shared care), udgående teams, 
praksiskonsulentordninger mm.  
 
På hospitalerne er der ligeledes etableret mange nye former for samarbejde på tværs af 
specialer for at styrke sammenhæng og kvalitet for patienterne: multidisciplinære teams, 
tværfaglige ambulatorier, diagnostiske centre, fælles operationer, fælles akutmodtagelser, 
center- og klyngedannelse mm. 
 
Perspektivering. Den nuværende specialestruktur har muliggjort stor faglig udvikling 
med stigende specialisering og høj kvalitet i de specialiserede ydelser, hvilket bør fastholdes. 
Den har imidlertid mindsket sammenhængen såvel mellem specialer og sektorer som indenfor 
specialerne, hvor de enkelte speciallæger ofte er blevet så specialiserede – at de har mistet 
væsentlige generalistkompetencer. Det er en ulempe for de patienter, der har behov for hjælp 
indenfor andre specialer, og for de uddannelsessøgende læger, der skal vejledes. Som 
kompensation for disse ulemper anbefales det, at ovennævnte tværfaglige samarbejde styrkes 
og at det i højere grad inddrages i speciallægeuddannelsen. Der bør endvidere være mere 
fokus på, at den enkelte speciallæge opretholder og bruger sine basale kompetencer og ikke 
kun de meget specialiserede. Øget rutine i de basale kompetencer kan befordres af, at flere 
speciallæger fremover deltager i det akutte vagtarbejde – men også ved, at der etableres 
flere lettilgængelige opdaterede retningslinjer og eventuelt særlige korte kurser angående 
aktuel diagnostik, visitation og behandling af hyppigt forekommende tilstande. 




